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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 

транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

А. като има предвид, че Комисията се стреми към намаляване наполовина на 

годишния брой жертви от пътнотранспортни произшествия в ЕС до 2020 г. в 

сравнение с 2010 г., в съответствие с целите за нулева смъртност; като има 

предвид, че напоследък напредъкът в намаляването на общия брой жертви и 

ранени отбелязва застой, като през 2016 г. повече от 25 000 души са загинали по 

пътищата в ЕС, а още 135 хиляди са били тежко ранени; 

Б. като има предвид, че усъвършенстваните системи в помощ на водача, например 

системата за предупреждение при напускане на лентата за движение и 

автоматичните аварийни спирачки, вече имат доказан принос за пътната 

безопасност и за намаляване на броя на тежките произшествия; 

В. като има предвид, че безопасното развитие на автономното управление на 

превозни средства е от решаващо значение за приемане на тази технология в 

нашето общество; като има предвид, че според оценките човешката грешка играе 

решаваща роля в повечето от пътнотранспортните произшествия и следователно 

се очаква автоматизираните и автономните превозни средства да подобрят 

значително безопасността на движението по пътищата; като има предвид, че 

градовете са изправени пред значителни проблеми, свързани с мобилността, които 

се увеличават вследствие на замърсяването и изменението на климата; като има 

предвид, че автономните превозни средства биха могли да допринесат за 

мобилността на онези, които не са в състояние да шофират, биха могли да 

стимулират използването на обществения транспорт и схемите за съвместно 

ползване на автомобили и да оптимизират използването на инфраструктурата чрез 

облекчаване на задръстванията по пътищата, тъй като автономните превозни 

средства се нуждаят от по-малко паркоместа непосредствено в града, като 

същевременно повишават горивната ефективност и улесняват използването на 

алтернативни източници на енергия и така допринасят за постигането на целите за 

2030 г. в областта на климата и енергетиката и на ангажиментите на ЕС съгласно 

Парижкото споразумение; като има предвид, че автоматизираната мобилност би 

могла да допринесе за осъществяване на амбициите на ЕС, като направи неговата 

промишленост по-мощна и конкурентоспособна, създава работни места и 

стимулира икономическия растеж; 

Г. като има предвид, че в своето съобщение от 23 ноември 2017 г. относно 

засилването на възможностите на европейските енергийни мрежи 

(COM(2017)0718) Комисията посочи транспорта като един от секторите, в които 

електроенергията ще бъде от решаващо значение за декарбонизацията; като има 

предвид, че следователно електрическата мобилност, основаваща се на 

възобновяеми енергийни източници, следва да бъде насърчавана при 

постепенното премахване на изкопаемите горива, за да се ускори преходът към 

икономика с нулеви нетни емисии на парникови газове най-късно до 2050 г.; 

Д. като има предвид, че с оглед на етичните последици от използването на тези 
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технологии е необходимо да се разработят насоки за внедряването на изкуствен 

интелект, както и системи за гаранция с цел последователно решаване на 

възникващите етични въпроси; 

Е. като има предвид, че по оценка на Комисията новият пазар за автоматизирани и 

свързани превозни средства ще расте експоненциално, като се очаква до 2025 г. 

приходите да надхвърлят 620 милиарда евро за автомобилната индустрия на ЕС и 

180 милиарда евро за сектора на електрониката в ЕС; 

Ж. като има предвид, че други държави, например Съединените щати, ОАЕ, Китай и 

Япония, бързо напредват в развитието на автономното управление на превозни 

средства и вече приемат стратегии за автоматизирани превозни средства и 

привличат инвестиции в тази област; като има предвид, че икономическото 

въздействие на автоматизираната мобилност в ЕС силно ще зависи от 

способността на европейската промишленост да върви в крак с международните 

конкуренти; като има предвид, че делът на Европа в световното производство на 

моторни превозни средства възлиза на 23%, но че е необходимо тя да инвестира 

повече в разработването и прилагането на сигурни свързани и автоматизирани 

системи за мобилност; като има предвид, че автоматизираната мобилност 

предлага икономически потенциал за много сектори, включително новосъздадени 

предприятия, МСП и промишлеността, и че визията на ЕС трябва да бъде 

превръщането ѝ в световен лидер за безопасна, напълно автономна мобилност; 

1. подчертава, че автономното управление на превозни средства ще представлява 

мащабна структурна промяна и значително ще измени настоящите модели на 

мобилност и собственост на превозните средства; счита, че ако е добре 

регулирано, автономното управление на превозни средства може да донесе 

съществено подобрение на ефективността на използване на превозните средства и 

значително да допринесе за намаляване на задръстванията, а следователно и на 

емисиите на CO2 и други замърсители, например чрез средства като групирането 

на превозни средства; 

2. счита, че несъществуващите, непълните или различните национални 

законодателни подходи все още представляват основни пречки пред въвеждането 

на пазара на автоматизирани, а по-специално на автономни превозни средства; 

счита, че трябва да бъдат въведени регулаторни промени, така че да се осигури 

съгласуваност между националните разпоредби за движението, да се избягват 

конфликти по отношение на разпоредбите за превозните средства на равнище ЕС 

и да се изгради подготвена за бъдещото развитие рамка, която позволява 

трансгранична автоматизация; призовава държавите членки да предлагат 

достатъчно гъвкавост, за да се даде възможност за осъществяване на иновациите и 

необходимото изпитване; 

3. призовава Комисията, с оглед на световния характер на автомобилната индустрия, 

спешно да ускори преговорите на равнище ООН и да представи бъдещи 

нормативни промени в съответствие със заключенията на Икономическата 

комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) и в 

рамките на действащата правна рамка на Виенската конвенция от 1968 г.; 

призовава Комисията да обърне особено внимание на общите стандарти за 
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безопасността на превозните средства, одобрението на типа, справедливия и равен 

достъп до генерирани на борда данни и киберсигурността; 

4. подчертава, че за да допринесе за изпълнението на нашите цели в областта на 

транспортната политика, автономното управление на превозни средства следва да 

се прилага по начин, който значително допринася за една устойчива транспортна 

система, вземаща под внимание фактори като околната среда, климата, пътната 

безопасност, шума и достъпността за всички; 

5. подчертава факта, че след пускането им на пазара автоматизираните превозни 

средства ще окажат дълбоко въздействие върху разпространението и 

потреблението на стоки; поради това счита, че е налице неотложна необходимост 

от оценка на това въздействие и от осигуряване на мерки за подкрепа на 

засегнатите сектори и хора; 

6. отбелязва, че някои автономни превозни средства са причинили ограничен брой 

сериозни или фатални произшествия; поради това счита, че е от съществено 

значение тези превозни средства винаги да бъдат оборудвани с централна 

функция за запазване на човешкия контрол; призовава Комисията да вземе под 

внимание настоящата инфраструктура и възрастта на автомобилния парк в 

държавите членки и да разгледа съвместното съществуване на свързаните, 

автоматизираните и автономните превозни средства с несвързаните такива, 

водачите, велосипедистите, мотоциклетистите, пешеходците и другите участници 

в движението; 

7. счита настоящата процедура на освобождавания от страна на ЕС, предоставяни 

въз основа на национални ad-hoc оценки на безопасността, за недостатъчна, 

защото представлява прекомерен инвестиционен риск и застрашава въвеждането 

на технологии за автоматизация на превозни средства; призовава Комисията да 

започне работа върху законодателство на ЕС по отношение на одобряването на 

типа на автоматизирани и автономни превозни средства в съответствие със 

заключенията на ИКЕ на ООН, а по-специално с тези на Работната група по член 

29; подчертава, че процедурите за надзор на пазара, свързани с автоматизираните 

превозни средства през целия им жизнен цикъл, следва да бъдат възможно най-

стандартизирани, прозрачни и проверими, като включват трансгранични 

изпитвания, извършвани по открити пътища и в реални условия на шофиране, 

както и периодични проверки на техническата изправност; 

8. заявява, че киберсигурността трябва да бъде гарантирана и че всяко предаване на 

данни между бордовата система, централния сървър на производителя, други 

превозни средства и пътната инфраструктура трябва да бъде защитено от 

неразрешено разкриване и манипулиране; припомня, че в своята резолюция от 

13 март 2018 г., озаглавена „Европейска стратегия относно съвместни 

интелигентни транспортни системи“1, Парламентът настоятелно призова 

Комисията да представи законодателно предложение относно достъпа до бордови 

данни и ресурси до края на годината; призовава Комисията да предложи обща 

политика за сигурност, основана на бекенд сървър системи и стандарти за 

киберсигурност, хармонизирани на европейско равнище, като взема предвид 

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2018)0063. 
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нормите на ИКЕ на ООН; във връзка с това призовава за ясни правила, 

гарантиращи равнопоставени условия за достъпа до бордови данни, който да 

предлага защита по отношение на проблеми, свързани с киберсигурността и 

защитата на личните данни, както и да насърчава иновациите и лоялната 

конкуренция; 

9. подчертава значението в научните изследвания и технологичното развитие в този 

сектор да се взема предвид гледната точка, свързана с климата, като се постави 

специален акцент върху увеличаването на използването на енергия от 

възобновяеми източници в сектора; 

10. подчертава факта, че е необходимо отговорността на производителите и 

операторите на автоматизирани и автономни превозни средства да бъде ясно 

регулирана и както потребителите, така и третите страни да разполагат с 

подходящи права и механизми за правна защита; приветства инициативата на 

Комисията за регулиране на записващите устройства за автоматизирани превозни 

средства и призовава Комисията да представи по-широка рамка за отговорност за 

причинените вреди при произшествия, в които участват автономни и 

автоматизирани моторни превозни средства; 

11. призовава Комисията и държавите членки да осигурят и да улесняват 

необходимите инвестиции, по-специално за МСП, да развиват съответните 

технологии, да създадат необходимата инфраструктурна подкрепа и да насърчават 

по-широко обществено приемане на автоматизираната мобилност; подчертава, че 

пътната инфраструктура ще играе ключова роля в подпомагането на 

автоматизираните превозни средства; призовава държавите членки да инвестират 

в недвусмислени пътни знаци, пътна маркировка, улични съоръжения, мерки за 

безопасност и инструменти за комуникация, както и да преразгледат 

националните системи на правилата за движение и докладване с цел подкрепа на 

подходи на сближаване в целия ЕС; 

12. призовава Комисията, Съвета и държавите членки да гарантират ефективното 

използване на европейска спътникова система „Галилео“ и технологиите за 

свързаност и да финализират високоскоростното цифрово покритие на мрежата, 

като по този начин осигурят по-добри гаранции за оперативна съвместимост 

между услугите и по-голяма сигурност на системите, тъй като липсата на цифрово 

покритие, особено в граничните региони, прави невъзможна трансграничната 

експлоатация на автоматизирани и свързани превозни средства; 

13. призовава Комисията и държавите членки да подобрят осведомеността на 

настоящите и бъдещите водачи относно развитието на приложенията за 

подпомагане на управлението чрез информационни кампании и обучение на 

водачите, като допълват подготовката за получаване на свидетелства за 

управление на МПС със специфични курсове относно функционалността и 

ограниченията на новите технологии, включително правилата за информирано 

съгласие относно бордовите системи, споделянето на данни и насоките за 

екологичното управление, като също така насърчават използването на 

електрически превозни средства, захранвани от възобновяеми източници; 

14. призовава всички съответни участници, органи и държавите членки да покажат 
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съвместно ръководство и да се координират и да си сътрудничат с цел 

насърчаване на иновациите, гарантиране на инвестициите в инфраструктура за 

автоматизирана мобилност и улесняване на трансграничното изпитване; 

настоятелно призовава държавите членки и регионите да използват 

възможностите, предлагани от регионалната политика на ЕС и европейските 

структурни и инвестиционни фондове за съфинансиране на инвестиции в научни 

изследвания, иновации и въвеждането на автономното управление на превозни 

средства в европейския транспорт; приветства финансовата подкрепа от 

рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, 

отпусната за автоматизирани превозни средства, и подчертава необходимостта от 

изследвания относно изкуствения интелект с цел да станат бъдещите автономни 

системи по-безпроблемни и по-ефективни; изисква от Комисията да продължи да 

разширява програмите за научни изследвания и иновации за автоматизирани 

превозни средства, в обсега на многогодишната финансова рамка за периода 2021 

– 2027 г. и Рамковата програма „Хоризонт Европа“ за периода 2021 – 2027 г. и в 

съответствие с принципа на отворената наука; 

15. призовава държавите членки да създадат национални обсерватории, които да 

наблюдават развитието на автоматичната и свързаната мобилност, да насърчават 

обсъжданията между заинтересованите страни, да допринасят за определянето на 

национални стратегии в съответствие с тези на Съюза и да подкрепят 

международните дискусии, както и да повишават осведомеността относно 

възможностите и рисковете на автономното управление; призовава също така 

държавите членки да наблюдават непрекъснато и ефективно пътнотранспортните 

произшествия, в които участват превозни средства с автоматично или 

полуавтоматично управление, като събират и анализират данните чрез подходящи 

платформи; 

16. подчертава, че внедряването на технологии за свързана и автоматизирана 

мобилност в търговския пътен трафик има структурни последици върху пазара на 

труда, по-специално в транспортния сектор; призовава Комисията и държавите 

членки активно да улесняват диалога със и между заинтересованите страни, 

включително социалните партньори, за това как да се управлява и смекчи тази 

структурна промяна; счита, че е съществено значение да се гарантира справедлив 

преход за потенциалните работници, чиито работни места може да се променят 

или да изчезнат поради автоматизацията, като им се предложи всяка възможност, 

например чрез инициативи за повишаване на квалификацията и преквалификация, 

да придобият уменията и знанията, от които се нуждаят, за да усвоят новите 

технологии, както и да бъдат подкрепени по време на преходите на пазара на 

труда; 

17. отчита, че автономният транспорт обхваща всички форми на управлявани, 

автоматизирани и автономни средства за сухопътен, железопътен, въздушен, 

морски транспорт и транспорт по вътрешните водни пътища; призовава 

Комисията и държавите членки да разширят политиките си за автономното 

управление на превозни средства, за да включат и колективния транспорт, както и 

да разширят перспективата си, така че да обхваща всички видове транспорт. 
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